
Списък от препоръчителни мерки 
във връзка с правилата на работа на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – град Карлово 
през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID19 

Мерки за осигуряване на дистанция между паралелките 
 

Класни стаи и организация на учебния процес 
 

А. Отказ от кабинетната система и определяне на отделни 
стаи за всяка паралелка. 
Б. Учениците ще използват ИКТ кабинет и физкултурен салон. 
В. Ограничаване на учениците в групите за ЦУОД в рамките 
на паралелката /учениците използват същия кабинет/ 
Г. В междучасията и в зависимост от метеорологичната 
обстановка, класната стая трябва да се проветрява често. 
 

Входове, коридори и стълбища 
 

А. Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите 
/използват се стрелки/ 
Б. Влизане и излизане в сградата на училището през Главния 
вход/ среден курс/, през северозападен вход/ начален курс/ 
без струпване на входа, при спазване на дистанция 1,5 м и 
дезинфекция. 
В. Носенето на маски от учениците в класната стая е по 
желание. Маската е задължителна за учениците само в общите 
части на училището /коридори, стълбища, санитарни 
помещения/! 
 

Междучасия. Тоалетни и санитарни помещения 
А. Различно начало на учебните занятия и различен график на 
междучасията за среден и начален курс.  
Б. Свободен режим за ползване на тоалетните, съобразен със 
седмичното разписание. 
 

Стол и Бюфети 
 

А. Недопускане на споделяне на храни и напитки. 
Б. Организация за хранене под формата на кетъринг в 
класните стаи с индивидуални прибори /за учениците 
посещаващи ПИГ, отговаря учителят в ПИГ/ 
В. Обособени зони за хранене на отделните паралелки. 



 
Училищен двор 

 
А. Разделяне на дворовете на зони за отделните паралелки. 
Б. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в 
сградата на училището. 
В. Провеждане на повече занятия навън.  
 

Комуникация с родители 
 
А. По голяма част от комуникацията се осъществява в 
електронна среда /телефон, ел. поща, платформи и други/ 
Б. При нужда от пряка комуникация провеждането на 
родителски срещи трябва да е в по-голямо помещение при 
спазване на дистанция и носене на защитни маски. 
 

Физкултурен салон 
 

А. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато 
не е възможно провеждането на часовете на открито. 
Б. При влошена метеорологична обстановка във физкултурния 
салон се провеждат часовете само на един клас. 
 

Закуски по ДФ „Земеделие“ 
 

А. Приемат се 1 път седмично. 
Б. Затова ще отговаря класния ръководител. 
 


